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वल िंटय नालाची एक  खूऩ खाव डॉल्फपन आणण  

वॉमय नालाचा भरुगा मािंच्माभधफमा भतै्रीची खयी 
गोष्ट. 



एक ददलव, वॉमय आऩरी वामकर चारलत शोता, 
तवे्शा त्मारा वभदु ककनाऱ्मालय एक डॉल्फपन 
ऩडरेरा ददवरा. वल िंटय वभदु्रात ऩोशत शोता,ऩण 
तो ककनाऱ्माच्मा खूऩ जलऱ आरा. तवे्शा त्माची 
ळऩेटी कोळ्माच्मा जाळ्मात अडकरी. 

वल िंटय खूऩ त्रावरा शोता. वॉमयरा ददवरिं की  

डॉल्फपनरा जखभ झारी आशे आणण त्माच्मा 
रषात आरिं की भाळारा भदत कयामरा शली.  



वॉमयरा आठलरिं की त्माच्मा फॅगेत एक छोटा चाकू 
आशे. त्माने चाकूच्मा वाशय्माने वलिंटयरा जाळ्मातून 
भुक्त केरिं. वलिंटयने वामयरा ऩादशरिं आणण एक शरकीळी 
शळट्टी लाजलरी. जविं की तो आबाय भानत शोता. 

रलकयच स्थाननक भयीन दलाखान्मातून फचाल कभमचायीशी 
आरे, त ेवल िंटयरा घेलून दलाखान्मात गेरे. दवुऱ्मा ददलळी 
वॉमय वलिंटयरा बेटण्मावाठी दलाखान्मात गेरा. नतथिं त्माची 
ओऱख  डॉक्टय  शास्कटची भुरगी  शेज़रळी झारी.  डॉक्टय 

शास्कट, भयीन शॉल्स्ऩटर च ेप्रभुख  शोत.े 



वल िंटय, एका भोठ्मा तळ्मात पीफी फयोफय शोता. 
वॉमयने  त्माच्माकड ेफनघतरे तवे्शा त्माच्मा रषात 

आरे की, पीफी, डॉरकपनची टे्रनय ्शोती. वल िंटयच्मा 
ळऩेटीरा एक ऩट्टी फािंधरी शोती. वल िंटयचे डोऱे 
शभटरेरे शोत ेआणण तो बफरकुर शरत-डुरत  

नव्शती. 

जवा वॉमय  पीफीळी फोर ूरागरा तवे वल िंटयने 
आऩरे डोऱे उघडरे. त्माने वॉमयकड ेफनघतरिं  

आणण ऩयत एक शरकीळी शळट्टी लाजलरी!  
डॉरकपन आऩफमा शभत्रारा फघनू खुळ झारा.  



दवुऱ्मा ददलळी  वॉमय ऩयत वलिंटयरा फघामरा 
गेरा.  डॉरकपनची  टे्रनय  चचिंतेत शोती कायण  

वल िंटयने अजून ऩोशण्माचा प्रमत्न केरा नव्शता.  

ऩण, जेव्शा वॉमयरा फनघतरिं तवे्शा वल िंटयने आऩफमा ळयीयारा 
एक झटका भायरा आणण तो वॉमयच्मा जलऱ जाण्माचा प्रमत्न 
केरा. वॉमयने शऱूशऱू आऩरा शात ऩुढे करून वलिंटयच्मा डोक्मारा 
शात रालरा.  वल िंटयन ेएक  वलाव वोडरा, त्माचा शभत्र नतथिं शोता.  



त्मानिंतय वॉमय योज दलाखान्मात जाल ू
रागरा. तो योज वल िंटयरा फयिं शोतािंना फघत 
अव.े वॉमय आणण शेज़रने वल िंटयरा भदत 
कयण्मावाठी वलळऴे जेलण तमाय केरिं.  

यात्री झोऩेऩमतं वॉमय,  डॉल्फपिं नलय विंळोधन 
कयत शोता. 



वल िंटय अजूनशी वाभान्म  डॉरकपन वायखा ऩोशू ळकत 
नव्शता. ऩण तो ऩाण्माच्मा ऩषृ्ठबागालय तयिंगत याशी. 
तो आऩरे ऩिंख शरलत तळ्मात चायी फाजूरा कपयत 
शोता. तो वॉमयफयोफय खेऱत शोता, तो ऩिंख शरलत 
वॉमयच्मा अिंगालय ऩाणी उडलत शोता.  

वल िंटयरा खेऱण्मािंळी खेऱामरा आलडत शोतिं. तो 
कधी-कधी आऩफमा तोंडात वॉमयच्मा शातातरिं 
खेऱणिं ओढण्माचा प्रमत्न कयत अवे.   



एक ददलव,  टे्रनवमरा वल िंटयच्मा ऩाठीलय वजू 
ददवरी. भग डॉ. शास्केट मािंनी वल िंटयच्मा 
भणक्माचा एक्व-ये काढरा. 

एक्व-ये भऱेु कऱरिं की तो ज्माऩद्धीतीने ऩोशत 
शोता त्माने त्माच्मा भणक्माचे शाड दठवऱू शोत 
शोत.े  वाभान्म  डॉल्फ़िन आऩरे ळयीय लय-खारी 
कयत ऩोशत, तवे वल िंटय कयत नव्शता. 



डॉ. शास्केट मािंनी वािंचगतरिं की भाणूव आणण डॉल्फ़िन 

दोघािंचा भणका त्मािंच्मा ह्रदमाची गती आणण वलाव 
ननमिंबत्रत कयतो. जय वल िंटय आऩरे ळयीय लय-खारी 
कयामरा शळकरा नाशी तय त्माचा भणक्माचे शाड 
खयाफ शोईर. माभऱेु तो भरूशी ळकतो.. 

त्माभऱेु  वॉमय, वल िंटयची खूऩ चचिंता कयत शोता. 
ऩण त्मारा कऱत नव्शत ेकाम कयाले त?े  



वॉमयने  आऩफमा चुरत बालाळी माफाफत फोररा. 
वनै्मात अवतािंना काईररा ऩामारा रागरिं शोतिं.  
डॉ. भकै्काथी नालाच्मा डॉक्टयािंनी त्मारा चारण्माव 
भदत व्शाली म्शणून त्माच्मावाठी प्राल्स्टकची एक 
कृबत्रभ काठी तमाय केरी शोती. काइरच्मा भत े डॉ. 
भकै्काथी प्राल्स्टकच ेकृबत्रभ ऩाम वदु्धा तमाय कयत. 

कृबत्रभ अलमलािंना "प्रोस्थेदटक्व“ म्शणतात.   
वॉमयने वलचाय केरा की, डॉ. भकै्काथी, वल िंटयवाठी   

एक प्रोस्थेदटक ळऩेटू फनल ूळकतीर का? खुळखफय!  

डॉ. भकै्काथी, वल िंटयरा फघण्मावाठी मामरा तमाय 
झारे.  



डॉ. भकै्काथी मािंनी आधी त्मा बागाचा एक वाचा 
तमाय केरा ल्जथिं वल िंटयची ळऩेटू शोती. 

डॉक्टयािंनी वल िंटयची ळऩेटी तमाय कयण्मावाठी 
भोफडचा उऩमोग केरा. आता वल िंटय आऩफमा 
नव्मा ळऩेटीची चाचणी घेल ूळकत शोता.  



त्माददलळी वॉमय आणण दलाखान्मातीर प्रत्मेकजण चचिंतते 
शोता. वल िंटय आऩफमा नव्मा ळेऩटीचा उऩमोग करू ळकेर 
का?  

डॉ. भैक्काथी  मािंनी तमाय केरेरी  प्रोस्थेदटक ळेऩटी 
रालफमानिंतय वलिंटयरा तळ्मात वोडरिं. त्मािंनी शऱूशऱू 
वलिंटयरा वोडण्माचा प्रमत्न केरा, ऩण तो ओयडामरा आणण 
इकडनेतकड ेऩऱामरा रागरा. वल िंटयरा आऩरी नली ळेऩटी 
पायळी आलडरी नाशी आणण तो ती ळेऩटी वायखी 
तळ्माच्मा काठालय भारू रागरा. ळेलटी ळेऩटी तुटरी.  



वॉमय आणण इतय रोक शे फघनू खूऩ दुुःखी झारे.  
ऩण डॉ. भकै्काथी  आता शाय भानामरा तमाय नव्शत.े 

त्मािंनी  वल िंटयवाठी एका नलीन ऩद्धीतीने एक 
लेगळ्मा प्रकायचा प्रोस्थेदटक तमाय कयण्माचा 
ननणमम घेतरा.  



भग वल िंटयची नली आणण अजून चािंगफमा  
ळऩेटीची चाचणी घेण्माची लेऱ आरी. जेव्शा ती  

प्रोस्थेदटक ळऩेटू कपट केरी तवे्शा दलाखान्मातीर 
वगऱेजण वलाव योखून लाट फघ ूरागरे. वल िंटयने 

आऩरी नली ळऩेटी फनघतरी आणण नतरा 
शरलरिं. तो शऱूशऱू आऩरी ळऩेटी लय-खारी, 
खारी-लय शरल ूरागरा. आता तो ऩोशत शोता. 
वल िंटय आता फया शोणाय शोता. 
 



एका  फशादयु भरुाच्मा खाव भतै्रीभऱेु आणण 
काशी चािंगफमा रोकािंच्मा भदतीभऱेु   

डॉल्फपनरा एक नली ळऩेटी शभऱारी आणण 
तो ऩोशामरा शळकरा.  

  

• वल िंटय एक फॉटर-नोज़ डॉल्फपन आशे  

• डॉल्फ़िन जयी भावमावायखा ददवत अवरा तय 
तो भाणवावायखा एक स्तनधायी आशे.  
डॉल्फ़िन आऩफमा डोक्मालयीर ब्रो-शोरने वलाव 
घेतो.  

• फॉटर-नोज़ डॉल्फ़िन 10  त े१४ कपट रािंफ अव ू
ळकतो आणण त्माचिं लजन ११०० ऩौंड ऩमतं 
अव ूळकत.े   

• डॉल्फ़िन,  नेशभी वभशुाने ऩोशतो. त्मा वभशूािंना 
थला म्शणतात.   

• डॉल्फ़िन भखु्मतुः भावे खातात. ऩण ल्स्क्लड 

आणण णझिंगा वदु्धा खातात.  

डॉल्फिनचे सत्य  

समाप्त 



खया वल िंटय डॉल्फ़िन खुळ आणण स्लस्थ आशे.  

तो फ्रोरयडाच्मा   

ल्क्रमयलॉटय भयीन एक्लेरयमभ  

याशतो.. 

खरा व िंटर  


